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 قديمت

 

 مراكزإلى ال وأرسلهفي الدول العربية  البياناتنشر النظام الخاص لحول  ا  صندوق النقد العربي استبيان أعد  

في إطار االستعدادات الخاصة  ،النقد العربية ومؤسساتووزارات المالية والبنوك المركزية اإلحصائية 

نوفمبر  7و 6" المزمع عقده يومي عربستاتالفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية " س للجنةداسال باالجتماع

  .بأبوظبي 2019

 

إبراز و 2البياناتنشر الخاص ل مانظعلى تجارب الدول العربية التي طبقت اللتعرف ا إلى االستبيان هدفي

 عدادمن خالل إالنظام هذا  النضمام إلىالتي تعمل على توفير متطلبات ا األخرى العربية جهود الدول

يتكون االستبيان من أسئلة حول المرحلة  .فقا  لدورية محددة وجدول زمني معلنو هاونشر حصاءاتاإل

بالنشر ومميزاتها، والتقنيات التحضيرية لتطبيق معايير النظام الخاص لنشر البيانات، وأنواع البيانات المعنية 

لكترونية لصندوق النقد الدولي، كما يتطرق االستبيان إلى آفاق إلالمستخدمة في نشر البيانات على البوابة ا

 . التطوير في هذا المجال

 

: هي عربيةدولة  13 من استبيانا   ون( عشر1كما هو مبين بالجدول الموالي رقم )استلم صندوق النقد العربي 

الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية وو مارات العربية المتحدةاإلالمملكة األردنية الهاشمية و

مان ودولة سلطنة ع  وجمهورية العراق ووجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية  الديموقراطية الشعبية

تتوزع االستبيانات  .لمملكة المغربيةوجمهورية مصر العربية وافلسطين ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية 

األجهزة واستبيانا  معبأة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية،  ثمانيةعلى الشكل التالي: 

 من وزارات المالية العربية.  اتاستبيان وأربعاإلحصائية 

 

في الدول العربية، حيث تم إدراج  البياناتلنشر النظام الخاص ي قدم التقرير أهم نتائج االستبيان حول 

 .همالحظات ومقترحات الدول المشاركة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ( الصادر عن صندوق النقد الدولي. SDDS) النظام الخاص لنشر البيانات 2



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 (1جدول رقم )

 المرسل ستبيان الا اإلحصائية على مؤسساتاستجابة ال

  
 ومؤسسات البنوك المركزية

  النقد العربية
 وزارات المالية األجهزة اإلحصائية 

   ✓ األردن

 ✓ ✓  اإلمارات

    البحرين

  ✓  تونس

  ✓  الجزائر

    جيبوتي

   ✓ السعودية

   ✓ السودان

    سورية

    الصومال

  ✓  العراق

 ✓  ✓ سلطنة عمان

 ✓ ✓ ✓ فلسطين

    قطر

    القمر المتحدة

  ✓ ✓ الكويت

   ✓ لبنان

    ليبيا

  ✓ ✓ مصر

 ✓ ✓  المغرب

    موريتانيا

    اليمن

 4 8 8 العدد اإلجمالي 

 إلى استالم صندوق النقد العربي رد من الجهة المعنية تشير ((✓
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 (SDDSت )النظام الخاص لنشر البيانا تطبيق معاييرمتطلبات أوالً: 

ه، إضافة المتضمنة فيالنشر معايير أهم و الخاص لنشر البيانات لنظامتعريفا  ل التقريراألول من  جزءال قدمي  

اتخذ صندوق النقد . فقد 3هذا النظام االنضمام إلىالتي يجب على الدول إنجازها لغرض أهم متطلبات  إلى

، من مفي مجال توفير اإلحصاءات للعموالدولي خطوات لتحسين الشفافية واالنفتاح في البلدان األعضاء 

نظام الإطالق في هذا اإلطار، تم  المالية.النقدية وخالل وضع معايير طوعية لنشر البيانات االقتصادية و

 يةمالال سواقاأللمساعدة الدول األعضاء التي تسعى للوصول إلى  1996الخاص لنشر البيانات في عام 

علنالدولية على توفير البيانات االقتصادية والمالية   . حسب دورية النشر محددة وجدول زمني م 

القطاع الحقيقي  أهم إحصاءاتنوعا  من البيانات تغطي  20 حواليمن  الخاص لنشر البيانات يتكون النظام

جدول رقم ) واالئتمان وبعض مؤشرات اجتماعيةوميزان المدفوعات والنقد والدين العام ومالية الحكومة 

المقدمة  اإلحصائية"مدونة السلوك "متطلبات في بجب أن يإلى أن البلد ي SDDS في االنضمام. يقتضي ((2)

 التزامات . تتمحورصندوق النقد الدوليالموقع اإللكتروني لعلى  ةدليل المشتركين والمستخدمين المتاحفي 

 البياناتنشرها ودقة مواعيد ومجاالت: تغطية البيانات وتواترها  أربعاتباع الممارسات الجيدة في دول حول ال

 تتعهد البلدان المشاركة بما يلي: .الجمهور إلى هذه البياناتولوج  وتيسير جودتهاو

 الدولية.حصائية اإلوفق المعايير والمنهجيات االقتصادية والمالية والنقدية إعداد البيانات  •

اإللكترونية البوابة على  معلنزمني وجدول  المحددةة يوفق ا للدور SDDSتطلبها ينشر البيانات التي  •

 المرتبطة بقاعدة البيانات المركزية (NSDPصفحة البيانات الوطنية الموجزة ) -النقد الدولي لصندوق

 (.DSBB) للنشر

تزويد صندوق النقد الدولي بجدول ما قبل النشر يعرض تواريخ اإلصدار للشهر الحالي وما ال يقل عن  •

 .DSBB الموقع األشهر الثالثة المقبلة لكل فئة من فئات البيانات التي سيتم نشرها على

ا علىتتبع البيانات الوصفية بصرامة و حصائية،اإلتقديم معلومات مفصلة عن ممارساتهم  •  اييرعم ارتكز 

 .ندوق النقد الدوليص صادر عن( الDQAFتقييم جودة البيانات )

 .عليها اتغييركلما طرأ  أو البيانات الوصفية كل عامتحديث  •

 .(SDMX) وفقا  للمعايير الدولية ا  البيانات إلكتروني تبادلإجراءات تقنيات واستخدام  •

في مجال نشر  اتنفيذ الدول المشاركة اللتزاماتهيقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة كيفية من جانب آخر،  

، عرف 1996منذ إنشائه في عام وحول هذا الشأن. نشر تقارير سنوية حيث يتم ، SDDS البيانات وفقا  لنظام

تم  ،2012في عام . ولتطويرهتقييم التحسينات الالزمة اص لنشر البيانات عدة مراجعات حيث تم خالنظام ال

 عبر الموقعءات اإلحصا نشر تشكل هذه الصيغة مستوى أعلى من معاييرحيث  (SDDS Plus) إنشاء

                                                 
لإلشارة إلى أنه تم إعداد تقرير حول نشر اإلحصاءات في الدول العربية، حيث تطرق إلى وضعية تطبيق معايير النظام العام المعزز لنشر  3

 .2018نوفمبر -في الدول العربية وتم عرض التقرير في االجتماع الخامس للجنة الفنية لمبادرة عربستات (e-GDDSالبيانات )
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سد ل القطاع المالي في نشر بياناتخاصة تتضمن إجراءات جديدة لكونها  لصندوق النقد الدولياإللكتروني 

 SDDSيركز  ،SDDSباإلضافة إلى متطلبات . 2009لعام  الفجوات التي أبرزتها األزمة المالية العالمية

Plus .يحتوي  على نشر البيانات بشكل أفضل لتحسين الشفافية وتعزيز النظام المالي الدوليSDDS Plus 

وتلتزم الدول المنضمة باالمتثال الكامل للمتطلبات في غضون خمس  البيانات،على تسع فئات إضافية من 

يمكن للبلدان االنضمام من خالل احترام خمس فئات من  التاريخ،سنوات من تاريخ االنضمام. قبل هذا 

العمليات الحكومية القطاعية والبيانات اإلضافية التسع على األقل. تغطي هذه الفئات الميزانيات العمومية 

سندات الدين والمشاركة في و مؤشرات السالمة الماليةووضع الشركات المالية األخرى ون اإلجمالي والدي

المسح المنسق الستثمارات المحافظ االستثمارية والمسح المنسق لالستثمارات المباشرة والمسح المتعلق 

مزيد ا من التفاصيل حول  4لمستخدمينل SDDS Plusبتكوين العمالت الحتياطيات النقد األجنبي. يوفر دليل 

 نظام.متطلبات هذا ال

 (2جدول رقم ) 

 (5)النظام الخاص لنشر البياناتالبيانات المعنية بالنشر حسب أنواع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلحصائية حسب دورية نشر تلك البيانات وحسب تختلف أنظمة نشر البيانات  فيما يتعلق بالدول العربية،

تواريخ نشرها والجهات المخولة باإلعداد والجهات المكلفة بالنشر. كما تتنوع طرق وأساليب النشر من هيكل 

في هذا السياق، تم تجميع نتائج  إحصائي آلخر، حيث تكون في شكل جداول وتقارير ونشرات دورية.

ات اإلحصائية حسب طبيعة اإلحصاءات التي تعدها، والتي تختلف بين االستبيانات الواردة من المؤسس

األجهزة اإلحصائية فيما يتعلق بإحصاءات القطاع الحقيقي، والبنوك المركزية ومؤسسات النقد فيما يخص 

                                                 
 ( الصادر عن صندوق النقد الدولي.SDDS Plusيتوفر دليل النظام الخاص لنشر البيانات ) 4
 صندوق النقد الدولي –حسب دليلرالنظام الخاص لنشر البيانات  5

إحصاءات القطاع 

 الحقيقي

إحصاءات مالية 

 الحكومة

نقدية اإلحصاءات ال

 والمالية

إحصاءات القطاع 

 الخارجي

 

الحسابات القومية  -

)الناتج المحلي 

السنوي  اإلجمالي

 (والربعي

مؤشر أسعار  -

 المستهلكين

مؤشر اإلنتاج  -

 الصناعي

 مؤشرات العمالة -

 عدد السكان. -

 

عمليات المالية ال -

 للحكومة العامة

 

عمليات المالية ال -

 للحكومة المركزية

 

الدين العام للحكومة  -

 المركزية

مسح جهات تلقي  -

 الودائع 

 

مسح للبنك  -

 المركزي 

 

 الفائدةأسعار  -

 

سوق مؤشر  -

 األوراق المالية 

 

مؤشرات السالمة  -

 المالية

 ميزان المدفوعات -

 الدين الخارجي -

االحتياطي األجنبي  -

والسيولة بالعمالت 

 األجنبية 

 تجارة السلع -

وضع االستثمار  -

 الدولي

 أسعار الصرف -
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اإلحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات القطاع الخارجي، ووزارات المالية فيما يتعلق بإحصاءات مالية 

 . الحكومة

 

( وتعتمد خصائص SDDSدول عربية تطبق النظام الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي ) 6هناك 

، في حين أن باقي فلسطين ومصر والمغربالسعودية و: األردن وتونس ووتشمل كل من ومعايير هذا النظام

وتشمل كل من:  (e-GDDSالبيانات )الدول المشاركة في االستبيان تطبق النظام العام المعزز لنشر 

في هذه  ، حيث تعمل األجهزة اإلحصائيةع مان ولبنان والكويتالعراق واإلمارات والجزائر والسودان و

تطبيق المعايير اإلحصائية  أهمها ، على إنجاز متطلبات االنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات الدول

، علنوفق ا للدورية المحددة وجدول زمني م   SDDSنشر البيانات التي يتطلبها ، ثم الدولية في إعداد البيانات

 (،Metadataالبيانات الوصفية لها )إضافة إلى توفير 

 

بيانات الدين العام التطرق ل (e-GDDSبالمقارنة مع ) النظام الخاص لنشر البيانات من أهم المستجدات في

المركزية القائم حسب أجل االستحقاق. وإضافة العامة والحكومة يتم نشر حجم دين الحكومة  ، حيثللحكومة

ير الواردة في دليل ميزان ايمعلإلى ذلك يتم تقديم حجم هذا الدين مقسما بين دين داخلي وخارجي وفقا ل

(. كما يتم 2013( وإحصاءات الدين الخارجي )2011إحصاءات دين القطاع العام ) ومطبوعتيالمدفوعات 

نشر تصنيف الدين الخارجي للحكومة المركزية حسب العمالت. وينشر كذلك حجم الدين المضمون )الداخلي 

بيانات إجمالي الدين الخارجي التي تشمل قطاع الحكومة العامة، والسلطات و .والخارجي( من طرف الحكومة

)موزعة بين دين المؤسسات والشركات العمومية وكذا النقدية، والقطاع المصرفي وكافة القطاعات األخرى 

االقتراض  تبياناو (دين باقي القطاعات ذو ضمان عمومي من جهة، وباقي الديون الخارجية من جهة أخرى

  .الخارجي بين الشركات

 

المنسق الوطني مع مصالح صندوق النقد  ةبصف )أو جهاز اإلحصاء( تقوم وزارة المالية، في معظم الدول

بتجميع البيانات االقتصادية والمالية المتعلقة بالحسابات القومية ومالية الحكومة  SDDSالدولي في إطار 

، ويتم نشرها بصفة منتظمة وداخل آجال محددة معلنة والمالي والدين العام والقطاع الخارجي والقطاع النقدي

صندوق النقد الدولي ل اإللكترونيموقع ، مع ربطها مع  6مؤسسات الوطنيةترونية للالمواقع اإللكمسبقا على 

  .(National Summary Data Page) لذلك المخصصوفي الحيز 

 

 للبياناتلمنتجة ااإلحصائية  المؤسساتمختلف  تظافر الجهود والتنسيق فيما بينفي هذا اإلطار، يجب 

المفاهيم وشفافية المناهج مع االلتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من في توحيد االقتصادية والمالية 

تم وضع برنامج ي، SDDS نظام إلىأي دولة نضمام وقبل ا .طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة

دورات تدريبية حول دالئل إعداد خالل تنظيم  من، للمساعدة التقنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

قييم مدى التقيد بالمعايير والنقدية، إضافة إلى تقديم المعونة الفنية تستهدف ت اإلحصاءات االقتصادية والمالية

                                                 
مالية الحكومة فيما يتعلق بإحصاءات  وزارة والماليةوالحسابات القومية وإحصاءات القطاع الحقيقي بشكل عام، بخصوص  اإلحصاءجهاز  6

المبادالت الخارجية وميزان المدفوعات ووضع االستثمار والقطاع النقدي والمالي بالنسبة إلحصاءات  والدين العمومي، والبنك المركزي

 .الدولي
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 -GDDS eاالنتقال من نظام  الدول منمكن ت، التي اإلحصائية الصادرة عن صندوق النقد الدوليوالقواعد 

تعمل مختلف المؤسسات الوطنية المنتجة لإلحصاءات االقتصادية والمالية . من جانب آخر، SDDS نظامإلى 

على تطوير أنظمتها اإلحصائية بصفة متواصلة لالستجابة لمتطلبات المعايير الدولية وتطوراتها واالستفادة 

 من التقنيات المعلوماتية الحديثة.

 

 في الدول العربيةلبيانات انشر وضعية تطبيق النظام الخاص ل اً:نيثا

نظرا  العتمادها نفس  SDDSلنظام المنظمة الدول  فيتتطابق مميزات وخصائص نشر البيانات اإلحصائية 

بعض وجود اختالفات طفيفة خاصة في دورية النشر والجدول الزمني إلصدار  مع، .معايير هذا النظام

طبقا للخيارات التي  البيانات ستفيد من مرونة في توقيت نشرالدول يمكن لها أن ت إنحيث ، اإلحصاءات

 .SDDSيتيحها نظام 

 

نتيجة اختالف مستويات العربية األخرى، في الدول  البياناتهناك بعض االختالف في دورية نشر بالمقابل، 

التقدم في تطبيق المنهجيات والمعايير اإلحصائية الدولية، إضافة إلى اختالف مستوى الموارد المالية 

والبشرية لألجهزة اإلحصائية للقيام بمهامها. هناك بعض الدول تقترب من تطبيق خصائص النظام الخاص 

(، خاصة بالنسبة إلحصاءات القطاع الحقيقي واإلحصاءات النقدية والمالية SDDSلنشر البيانات )

هذه مالية الحكومة في  بياناتوإحصاءات القطاع الخارجي، في حين ال يزال العمل ضروريا  لتطوير نشر 

 .الدول

 

 SDDS)) مة إلىضالمنالعربية في الدول  البيانات نشر مميزات. 1.2

 دورية نشر البيانات •

تقوم الدول بإعداد ونشر إحصاءات القطاع الحقيقي وفق دورية متشابهة. فالحسابات القومية )الناتج المحلي 

اإلجمالي( ومؤشرات العمالة، يتم نشرها بدورية ربع سنوية وسنوية، في حين تنشر مؤشرات أسعار 

ءات مالية الحكومة، المستهلكين )معدالت التضخم( ومؤشرات اإلنتاج الصناعي بصفة شهرية. أما إحصا

فإنها تنشر بصفة شهرية بالنسبة لبيانات مالية الحكومة المركزية وشهرية أو ربعية بالنسبة للدين العام 

الحكومي. من جهة أخرى، يتم نشر إحصاءات القطاع النقدي والمالي بصفة شهرية في هذه الدول، باستثناء 

فة يومية، ومؤشرات السالمة المالية التي تكون ربعية مؤشرات األسواق المالية )البورصات( التي تنشر بص

أو نصف سنوية. بخصوص إحصاءات القطاع الخارجي، فتنشر بشكل ربع سنوي بالنسبة إلحصاءات ميزان 

المدفوعات ووضع االستثمار الدولي والدين الخارجي، في حين أن بيانات التجارة السلعية واألصول 

 هرية. االحتياطية الرسمية تنشر بصفة ش
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 البياناتالجدول الزمني لنشر •

اإلحصاءات ذات دورية ربعية نشر ب SDDSشر البيانات لن الخاص النظام فيالعربية المنخرطة  تقوم الدول

لحسابات القومية )الناتج المحلي اإلجمالي( بالنسبة لحال البعد انتهاء الربع المعني بثالثة أشهر كما هو 

ختالف في توقيت االوميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي. غير أن هناك بعض  ومؤشرات العمالة

وإحصاءات إحصاءات مالية الحكومة، وبعض مؤشرات أسعار المستهلكين  نشر اإلحصاءات الشهرية مثل

، حيث تنشر البيانات بعد أسبوع أو أسبوعين أو في آخر الشهر الموالي للشهر القطاع النقدي والمالي

 .الجدول الزمني للنشر التوافق مع رجعي. وتعمل الدول المطبقة لمعايير النظام الخاص لنشر البيانات علىالم

 

 (3جدول رقم )

 (SDDSدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات )الدورية نشر اإلحصاءات في 

 

 السعودية تونس المغرب مصر  فلسطين األردن  الدولة /أنواع البيانات   

   إحصاءات القطاع الحقيقي

 الحسابات القومية 

 )الناتج المحلي اإلجمالي(

 ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية

 شهرية شهرية وسنوية شهرية شهرية شهرية شهرية مؤشر أسعار المستهلكين

 شهرية شهرية وسنوية شهرية شهرية شهرية شهرية مؤشر اإلنتاج الصناعي

 ربعية ربعية/سنوية ربعية ربعية ربعية ربعية مؤشرات العمالة 

   إحصاءات المالية العامة

 سنوية سنوية سنوية ربعية سنوية سنوية عامةالعمليات المالية للحكومة ال

 شهرية شهرية شهرية ربعية شهرية شهرية عمليات المالية للحكومة المركزيةال

 شهرية ربعية ربعية ربعية شهرية شهرية ة المركزيةلحكوملالدين العام 

   دية والماليةقنحصاءات الاإل

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية  مسح جهات تلقي الودائع

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية مسح للبنك المركزي 

 يومية يومية يومية/شهرية/فصلية شهرية شهرية شهرية أسعار الفائدة

 يومية يومية أسبوعية/شهرية   شهري يومية/شهرية سوق األوراق المالية 

 ربعية ربعية   نصف سنوية   ربعية ربعية نصف سنوية  مؤشرات السالمة المالية

   إحصاءات القطاع الخارجي

 ربعية ربعية ربعية ربعية ربعية ربعية ميزان المدفوعات

 ربعية ربعية ربعية ربعية شهرية ربعية الدين الخارجي

 شهرية  شهرية  شهرية  شهرية شهرية شهرية االحتياطية الرسميةاالصول 

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية تجارة السلع

 ربعية ربعية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية سنوية/ربعية وضع االستثمار الدولي

 يومية يومية يومية يومية شهرية يومية/شهرية أسعار الصرف
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 (4جدول رقم )

 (SDDSنشر اإلحصاءات في الدول المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات )ل 7الجدول الزمني
 

                                                 
 حددة لتاريخ النشر بعد انتهاء الفترة المرجعية.المدة الم 7
في حين بعد عقد مجلس إدارة البنك كل ربع  ينشر الرئيسي للبنك المركزيالفائدة وسعر بالنسبة لتاريخ نشر أسعار الفائدة على اإلئتمان،  8

 .يوما بعد نهاية الشهر 30سعر الفائدة على الودائع ينشر 

 المغرب مصر  فلسطين األردن  الدولة /أنواع البيانات
 السعودية تونس

 إحصاءات القطاع الحقيقي
  

 الحسابات القومية 

 الربعي الناتج المحلي اإلجمالي

 من بعدد ثالثدة أشدددددهر

 الربع المعني

بعد ثالثة أشددهر من 

 الربع المعني

بعدد ثالثدة أشدددددهر 

 من الربع المعني

بددعدددد ثددالثددة 

من  هر  دددد أشد

 الربع المعني

يددوم مدن  45

الربع انتهددداء 

 المعني

 من بعد ثالثة أشدهر

 الربع المعني

 مع نشر الربع الرابع السنوي الناتج المحلي اإلجمالي
ددددر الددربددع  د مددع نشد

 الرابع

ددددر الربدع  مع نشد

 الرابع

ية شدددددهر  بدا

يونيو من كل 

 عام

 
ددددر الدربدع  مدع نشدد

 الرابع

 مؤشر أسعار المستهلكين
خالل أسدددددبوعين بعددد 

 انتهاء الشهر المعني

اسبوعين بعد شهر  

 سناداإل

يام 10 هاية  ا عد ن ب

 الفترة المرجعية

آخر الشدددددهر 

 التالي

ددددالل  د د د د د د د د د د خد

ددبدددوع  د د د د األسد

األول مدددددن 

ر  دددهددددد د د د د د الشد

 الموالي

خالل شدددددهر بعددد 

دددهددر  د د انددتددهددداء الشد

 المعني

 مؤشر اإلنتاج الصناعي
دددابيع من  6خالل  د د اسد

 انتهاء الشهر المعني

عد شدددددهر  35 يوم ب

 سناداإل

ية  شدددددهر بعدد نهدا

 الفترة المرجعية

آخر الشدددددهر 

 التالي

آخر الشدددددهر 

 الموالي

اسدابيع من  6خالل 

دددهددر  د د انددتددهددداء الشد

 المعني

 مؤشرات العمالة 
من  3خالل  هور  دددد شد

 الربع المعني

د 40  يوم من موعدد

 المسح انتهاء
 بعد ثالثة أشهر

بددعدددد ثددالثددة 

من  هر  دددد أشد

 المسح

يددوم مدن  45

 انتهاء المسح
شددهور من  3خالل 

 الربع المعني

 إحصاءات المالية العامة
  

 عامةعمليات المالية للحكومة الال
من  6خالل  هور  دددد شد

 نهاية العام المعني

أ أشدددددهر من 6بعدد 

 نهاية السنة

ية  45 ها عد ن يوم ب

 الفترة المرجعية

ددنددة  د بعدددد سدد

 ونصف

شددهور من  6خالل  

 نهاية العام المعني

 عمليات المالية للحكومة المركزيةال
خالل شدددددهر من نهاية 

 الشهر المعني
 يوما   15بعد 

ية  45 ها عد ن يوم ب

 الفترة المرجعية

بعد شددهر من 

دددهدددددر  د د د د د الشد

 المعني

 
من  هر  دددد خالل شد

 نهاية الشهر المعني

 ة المركزيةلحكوملالدين العام 
خالل شدددددهر من نهاية 

 الشهر المعني
 يوما   30بعد 

ية  45 ها عد ن يوم ب

 الفترة المرجعية

فددي نددهدددايددة 

ربعيين بعددد 

 الربع المعني

من   هر  دددد خالل شد

 المعنينهاية الشهر 

   دية والماليةقنحصاءات الاإل

  مسح جهات تلقي الودائع
خالل شهر من الشهر 

 المعني
 التاليخالل الشهر 

بعد شهر من 

 إعداد المسح

بعد شهر من 

 إعداد المسح

خالل شهر من  

 الشهر المعني

  بعد أسبوعين مسح للبنك المركزي 

 بعد أسبوعين

 أسبوعين بعد
خالل 

 أسبوعين

 

  أسبوعينبعد 

 أسعار الفائدة
بعد شهر من الشهر 

 المعني

 لتالياخالل الشهر 

 

بعد  ا  يوم 40 

نهاية 

 8فصلال

 

 يوميا  
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 السعودية تونس المغرب مصر  فلسطين األردن  الدولة /أنواع البيانات

 سوق األوراق المالية 

اليومي/والشهري 

بعد أسدبوعين من 

 الشهر انتهاء

  

 بعد األسددبوع

الددددمددددوالددددي 

ددايدددة  ددنددددهدد لدد

ددبدددوع  د د د د االسد

الددمددرجددعددي، 

وبعد عشددددرة 

أيددام لنهددايددة 

دددهدددددر  د د د د د الشد

 المرجعي

 

 يوميا  

  خالل الربع التالي شهور 6كل  مؤشرات السالمة المالية

نددهدددايددة فددي 

شدددددهر مددايو 

ونهاية شدددهر 

 سبتمبر

 

 بعد ثالثة أشهر

   إحصاءات القطاع الخارجي

 ميزان المدفوعات

من  بعدد ثالثدة أشدددددهر

 الربع المعني

فددي بددددايدددة الددربددع 

 التالي

نهددايددة  بعدددد  ربع 

 الفترة المرجعية

فددي نددهدددايددة 

ربعيين بعددد 

 الربع المعني

من  بعد ثالثة أشدهر 

 الربع المعني

 الدين الخارجي
فددي بددددايدددة الددربددع 

 التالي

نهددايددة  بعدددد  ربع 

 الفترة المرجعية

فددي نددهدددايددة 

ربعيين بعددد 

 الربع المعني

من  بعد ثالثة أشدهر 

 الربع المعني

 االصول االحتياطية الرسمية
عد الشدددددهر  أسدددددبوع ب

 المعني

اسددبوعين بعد شددهر 

 سناداإل

شدهر الاسدبوع بعد 

 معنيال

نهاية الشدددهر 

 الموالي

 
 بعد أسبوع

 وضع االستثمار الدولي

ثالثة أشددددهر بعد 

نددهدددايدددة الددربددع 

 المعني

 بداية الربع التالي
نهددايددة  بعدددد  ربع 

 المرجعيةالفترة 

فددي نددهدددايددة 

ربعيين بعددد 

 الربع المعني

 
ثالثددة أشدددددهر بعددد 

 نهاية الربع المعني

 يوميا    يوميا   يوميا   يوميا   يوميا   أسعار الصرف
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 غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البياناتالعربية في الدول  البيانات نشر صخصائ. 2

 بشأن (e-GDDSالبيانات )النظام العام المعزز لنشر تعمل الدول العربية األخرى على استكمال متطلبات 

البيانات الرغم من توفر الحظ أنه بي   ،حسب المعايير الدولية نشر اإلحصاءاتلالممارسات  أفضل تطبيق

نشرها بالطريقة التي تمكن من الوصول إليها  مال يتفي العديد من الدول العربية، إالَ أن بعضها،  اإلحصائية

في إطار مبادرة اإلحصاءات صندوق النقد الدولي بالتعاون مع صندوق النقد العربي  يسعىبسهولة. لذلك 

البيانات المتاحة وفقا إلجراءات  أهمنشر القيام بفي  الدول العربيةمساعدة دعم و على "عربستاتالعربية "

 .اإللكترونيةشبكة الأدوات النشر الحديثة على  باستخدامو، محددة

  

نتيجة اختالف  هذه الدول ختالف في دورية نشر اإلحصاءات فياالبعض هناك ، فيما يتعلق بنتائج االستبيان

الموارد  ، إضافة إلى اختالف مستوىمستويات التقدم في تطبيق المنهجيات والمعايير اإلحصائية الدولية

  .للقيام بمهامها المالية والبشرية لألجهزة اإلحصائية

 

 (، خاصة بالنسبةSDDSتقترب من تطبيق خصائص النظام الخاص لنشر البيانات )بعض الدول هناك 

القطاع الخارجي، في حين ال يزال إحصاءات نقدية والمالية وحصاءات الاإلو القطاع الحقيقي حصاءاتإل

 في الدول العربية. إحصاءات مالية الحكومةالعمل ضروريا  لتطوير نشر 
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 (5جدول رقم )

 لنشر البيانات  خاصالمطبقة للنظام الالعربية غير في الدول  دورية اإلحصاءات

  

 السودان الجزائر البحرين اإلمارات  الدولة /أنواع البيانات 

 إحصاءات القطاع الحقيقي

 الحسابات القومية 
 )الناتج المحلي اإلجمالي(

 سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية

 شهرية شهرية شهرية شهرية مؤشر أسعار المستهلكين

 سنوية ربعية سنوية غير متوفر الصناعيمؤشر اإلنتاج 

 يةسنو نصف سنوية ربعية سنوية مؤشرات العمالة 

 إحصاءات المالية العامة

 سنوية شهرية سنوية ربعية عامةالعمليات المالية للحكومة ال

 سنوية شهرية سنوية ربعية عمليات المالية للحكومة المركزيةال

 سنوية سنوية سنوية ال ينطبق المركزيةة لحكوملالدين العام 

 دية والماليةقنحصاءات الاإل

 ربعية/سنوية شهرية شهرية شهرية  مسح جهات تلقي الودائع

 ربعية/سنوية شهرية شهرية شهرية مسح للبنك المركزي 

 شهرية شهرية شهرية أسعار الفائدة
شهرية/ربعية/ 

 سنوية

  شهري شهرية سوق األوراق المالية 
يومية / 

اسبوعية / 
 شهرية

 سنوية نصف سنوية سنوية مؤشرات السالمة المالية
بعد اسبوعين 
من الشهر 

 التالي

 إحصاءات القطاع الخارجي

 ربعية/سنوية ربعية سنوية سنوية ميزان المدفوعات

 ربعية/سنوية سنوية سنوية سنوية الدين الخارجي

 ربعية/سنوية شهرية سنوية سنوية صول االحتياطية الرسميةاأل

 سنوية ربعية/سنوية سنوية سنوية وضع االستثمار الدولي

 يومية يومية شهرية سنوية أسعار الصرف
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 البياناتالجدول الزمني لنشر •

 :، األولى((SDDSلنشر البيانات  صاخالنظام ال المنخرطة فيغير الدول العربية من حديد مجموعتين تيمكن 

ربعية بعد الدورية البنشر اإلحصاءات ذات  معايير النظام الخاص لنشر البيانات حيث تقومتقترب من تطبيق 

حسابات القومية )الناتج المحلي اإلجمالي( ومؤشرات الحال بالنسبة للانتهاء الربع المعني بثالثة أشهر كما هو 

بالنسبة نشر ريخ الواختالف في تاالالعمالة وميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي. غير أن هناك بعض 

إلحصاءات الشهرية مثل مؤشر أسعار المستهلكين وبعض إحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات القطاع ل

يوما  بعد انتهاء  40أو  20بعد بعد أسبوع أو أسبوعين أو  حسب البلدان ر البياناتالنقدي والمالي، حيث تنش

عادة ما تكون  متأخرة نسبيا  الثانية من الدول فالزالت تنشر البيانات بدوريات  أما المجموعة .الشهر المعني

 .سنوية بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته

  (تابع 5جدول رقم )

 دورية اإلحصاءات في الدول العربية غير المطبقة للنظام الخاص لنشر البيانات 

  
 لبنان الكويت قطر مانع   العراق  الدولة /أنواع البيانات 

  إحصاءات القطاع الحقيقي

 الحسابات القومية 
 )الناتج المحلي اإلجمالي(

 سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية ربعية/سنوية سنوية

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية مؤشر أسعار المستهلكين

   شهرية شهرية سنوية مؤشر اإلنتاج الصناعي

   ربعية/سنوية ربعية دورية مؤشرات العمالة 

  إحصاءات المالية العامة

 شهرية  ربعية/سنوية شهرية  عامةالعمليات المالية للحكومة ال

 شهرية  ربعية/سنوية   المركزيةعمليات المالية للحكومة ال

 شهرية شهرية شهرية/سنوية شهرية  ة المركزيةلحكوملالدين العام 

  دية والماليةقنحصاءات الاإل

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية  مسح جهات تلقي الودائع

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية مسح للبنك المركزي 

 شهرية يومية شهرية يومية/شهرية شهرية أسعار الفائدة

  يومي يومي    يومية/شهرية سوق األوراق المالية 

  ربع سنوي   ربعية ال ينشر نصف سنوية  مؤشرات السالمة المالية

  إحصاءات القطاع الخارجي

 ربعية ربعية ربعية ربعية ربعية ميزان المدفوعات

 شهرية ربعية ربعية  ربعية الدين الخارجي

 شهرية شهرية شهرية شهرية شهرية صول االحتياطية الرسميةاأل

  ربعية ربعية/سنوية ال ينشر سنوية/ربعية وضع االستثمار الدولي

 يومية يومية يومية يومية يومية/شهرية أسعار الصرف
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 بعد انتهاء الفترة المرجعية. المدة المحددة لتاريخ النشر 9

 (6جدول رقم )

 لنشر البيانات  خاصالمطبقة للنظام الغير  في الدولاإلحصاءات  9تاريخ نشر

 

 

  

 السودان الجزائر البحرين اإلمارات  الدولة /أنواع البيانات 

 إحصاءات القطاع الحقيقي

 الحسابات القومية 
 )الناتج المحلي اإلجمالي(

 بعد ثالثة أشهر بعد ثالثة أشهر
بعد ثالثة 

 أشهر

 
 يوما   20بعد  شهر  من 21 منتصف الشهر الموالي مؤشر أسعار المستهلكين

 يوما   40بعد   غير متوفر مؤشر اإلنتاج الصناعي

  النصف الثاني من السنة مؤشرات العمالة 
من  بعد شهر

 نهاية المسح

 إحصاءات المالية العامة

عمليات المالية للحكومة ال
 عامةال

  أشهر 3بعد   ربع بعد ربع االسناد

عمليات المالية للحكومة ال
 المركزية

  أشهر 3بعد   ربع بعد ربع االسناد

ة لحكوملالدين العام 
 المركزية

  أشهر 3بعد   ال ينطبق

 والماليةاإلحصاءات النقدية 

  مسح جهات تلقي الودائع
خالل شهر بعد شهر 

 االسناد
 الشهر التالي للربع يوما   20بعد  شهر واحد من نهاية الفترة

 مسح للبنك المركزي 
خالل شهر بعد شهر 

 االسناد
ع يوما   20بعد  شهر واحد من نهاية الفترة الي للرب    الشهر الت

  يوما   20بعد  نهاية الفترةشهر واحد من  شهريا   أسعار الفائدة

 سوق األوراق المالية 
خالل شهر بعد شهر 

 االسناد
   شهر واحد من نهاية الفترة

   أشهر من نهاية الفترة 3 النصف الثاني من السنة مؤشرات السالمة المالية

 إحصاءات القطاع الخارجي

 الشهر التالي للربع يوما   40بعد  الفترةأشهر من نهاية  3 أشهر بعد سنة االسناد 3 ميزان المدفوعات

 الشهر التالي للربع أشهر 3بعد  أشهر من نهاية الفترة 3 النصف الثاني من السنة الدين الخارجي

االصول االحتياطية 
 الرسمية

 الشهر التالي للربع يوما   20بعد  أشهر من نهاية الفترة 3 النصف الثاني من السنة

 يوما   40بعد  أشهر من نهاية الفترة 3 النصف الثاني من السنة الدوليوضع االستثمار 
النصف الثاني من السنة 

 التالية

 يوميا   يوميا   شهر واحد من نهاية الفترة النصف الثاني من السنة أسعار الصرف
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في بعض الدول العربية تقوم جهات إحصائية بإعداد اإلحصاءات ويتم  الحظ من خالل نتائج االستبيان أن  ي

من قبل وزارة ونشرها الحسابات القومية يتم إعداد  ،في بعض الدول. نشرها من قبل مؤسسة إحصائية أخرى

وفي دول أخرى تم إدماج جهاز اإلحصاء مع وزارة التخطيط مثال في العراق وقطر  التخطيط التنموي،

في بعض  نشر من قبل وزارات المالية. كما تنشرتفإنها بخصوص إحصاءات مالية الحكومة،  والمغرب.

 حصاءاتاإلفيما يتعلق ب .أو وزارة المالية والبنك المركزيالدول من قبل وزارة المالية وجهاز اإلحصاء 

، وفي النقد العربية مؤسساتمن قبل البنوك المركزية وفإنها تنشر  ،النقدية والمالية ومؤشرات السالمة المالية

تنشر من قبل البنك فتنشر كذلك من قبل جهاز اإلحصاء. أما إحصاءات القطاع الخارجي،  بعض الدول

 (تابع 6جدول رقم )

 لنشر البيانات  خاصالمطبقة للنظام الالعربية غير الدول  نشر فيالتاريخ 

 

 

  

 لبنان الكويت قطر مانع   العراق  الدولة /أنواع البيانات 

  إحصاءات القطاع الحقيقي

 الحسابات القومية 
 )الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 بعد عام بعد ثالثة أشهر بعد ثالثة أشهر بعد ثالثة أشهر

 بعد شهر التاليآخر الشهر  الشهر التالي  مؤشر أسعار المستهلكين

  الشهر التالي الشهر التالي  مؤشر اإلنتاج الصناعي

  بعد ثالثة أشهر بعد ثالثة أشهر  مؤشرات العمالة 

  إحصاءات المالية العامة

  عامةالعمليات المالية للحكومة ال
بعد أسبوعين من 

 انتهاء الشهر
 بعد ستة أشهر  

عمليات المالية للحكومة ال
 المركزية

 بعد شهر    

  ة المركزيةلحكوملالدين العام 
بعد أسبوعين من 

 انتهاء الشهر
 بعد شهر أسابيع  6بعد  

  دية والماليةقنحصاءات الاإل

 الشهر التالي أسابيع  6بعد  الشهر التالي أسابيع 6بعد    مسح جهات تلقي الودائع

 الشهر التالي أسابيع  6بعد  التاليالشهر  أسابيع 4بعد   مسح للبنك المركزي 

 الشهر التالي  يومية الشهر التالي أسابيع 6بعد   أسعار الفائدة

    يومية   سوق األوراق المالية 

  أشهر 3بعد   ال تنشر  مؤشرات السالمة المالية

  إحصاءات القطاع الخارجي

 أشهربعد ثالثة  أشهر 3بعد   أشهر 6بعد   ميزان المدفوعات

 الشهر التالي أشهر 3بعد     الدين الخارجي

 الشهر التالي أسابيع 6بعد   أسابيع 4بعد   االصول االحتياطية الرسمية

 - أشهر 3بعد   ال ينشر  وضع االستثمار الدولي

 يوميا     يوميا    أسعار الصرف
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اآلخر من قبل وزارة  بعضالوفي ، 10المركزي وفي بعض الدول من قبل البنك المركزي وجهاز اإلحصاء

 المالية.

 

النقد العربية على تطوير أساليب وطرق تبادل البيانات مع  ومؤسساتعملت معظم البنوك المركزية 

ربية كصندوق المؤسسات المنتجة لإلحصاءات ومع المؤسسات الدولية التي تهتم بنشر البيانات عن الدول الع

لكترونية الحكومية التي هناك الشبكة اإل ،من أهم هذه األساليب والتقنياتاألمم المتحدة.  ومنظمة النقد الدولي

ربط المؤسسات واإلدارات الحكومية مع جهاز اإلحصاء والبنك المركزي، كما توجد برمجيات لتبادل ت

، إضافة إلى تقنية من قبل صندوق النقد الدولي المعدةالبيانات تربط البنك المركزي مع مصادر البيانات 

SDMX ،عتمد البريد االلكتروني تبين من خالل االستبيان أن األجهزة اإلحصائية العربية ت. من جانب آخر

بعض األجهزة  ه فيغير أنالرسمية في تبادل البيانات مع المؤسسات األخرى.  والسجالتورقية ال والمراجع

  .لفيةبمؤشرات التنمية األ ةتبادل البيانات الخاص كوسيلة (SDMX)تم استخدام تقنية اإلحصائية 

 

 في الدول العربيةالبيانات نشر النظام الخاص لطبيق في تتحديات ال ثالثاً:

في تنوير صناع القرار في تحديد يساهم ة ونشرها في الوقت المناسب موثوقالشاملة والبيانات الن توفر إ

واختيار األولويات واإلشراف على تنفيذ السياسات العمومية والرفع من فعاليتها وكذا الكشف المبكر عن 

المخاطر المحتملة، خاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تتميز بتسارع التحوالت االقتصادية والمالية 

 واالجتماعية والتحديات التي تطرحها. 

 

في الدول العربية هناك  ؤسسات المنتجة لإلحصاءات االقتصادية والماليةأهم التحديات التي تواجه الم من

خاصة في الحسابات القومية  ،نظمة اإلحصائيةاألفي كل  لدوليةاإلحصائية ا المعاييرضرورة تطبيق أحدث 

عن ذلك من إنجاز مسوحات  ومالية الحكومة وميزان المدفوعات وإحصاءات النقدية والمالية، وما يترتب

بناء القدرات، إضافة إلى توفير اإلطار تأهيل الموارد البشرية وهناك أيضا  في مجال أن . كما متعددة ومكلفة

ومن . لإلحصاءات والتنسيق فيما بين المؤسسات والقطاعات المنتجةالقانوني والمؤسسي لألجهزة اإلحصائية 

 : ما يلي، نذكر لنظام الخاص لنشر البياناتبخصوص تطبيق االدول العربية  واجههاتبين التحديات التي 

 .بشكل دورياإلحصائية تنفيذ المسوحات  •

غياب بعض المسوحات واالستبيانات الضرورية كالمسوحات الخاصة بالقطاع الخاص غير المصرفي  •

 وزارات ومؤسسات عامة. والمالي، وتلك المتعلقة بالقطاع العام من

 بعض هذه المصادر. استجابةعدم  ة وإشكاليةتعددم تجميع البيانات من مصادر •

 صعوبة الحصول على البيانات من مصادر خارجية في الوقت المحدد وبالدقة والشمولية المطلوبة. •

 بعض البيانات التي يتم الحصول عليها ال تحتوي على بيانات تفصيلية. •

 بعض الجهات وخاصة الشركات المملوكة للقطاع الخاص.عدم تجاوب  •

                                                 
 في المغرب، مكتب الصرف هي الجهة المكلفة بإعداد ونشر إحصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ووضع اإلستثمار الدولي. 10
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ورقي أو )تبادلها طرق اختالف وتنوع وتيرة استالم اإلحصاءات: شهري، فصلي، وسنوي و •

 رقمي(.

 :ومنها اإلجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحدياتقدمت بعض المؤسسات اإلحصائية العربية 

، إضافة إلى التنسيق المباشر مع كافة مزودي وطنيةال اإلحصائية تعزيز التعاون بين المؤسسات •

 شمولية المخرجات.والبيانات لضمان جودة 

التدريب المستمر بهدف إتاحة الفرصة للقائمين على إعداد البيانات االحصائية لتطبيق أحدث  •

 المنهجيات الدولية المتبعة في مجال اإلحصاءات والتقنيات المتعلقة بها.

االحصائية للجهات والهيئات المختصة بجمع وإعداد البيانات  اإلطار القانوني والمؤسسيتدعيم  •

كافة الص الحيات إللزام  مناتفاقيات لتبادل المعلومات بهدف تمكين تلك الجهات  وتوقيع

والمؤسسات المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية  البنوك) األخرىالجهات والهيئات 

 اإلحصائية.للتصريح عن البيانات  (واألشخاص الطبيعيين والمعنويين

 وتحديثدعم المنظومات المعلوماتية واإلحصائية بالجهات المكلفة بإعداد البيانات االحصائية  •

 قواعد البيانات.

   

 رابعاً: خالصة واستنتاجات

اإلحصائية  معظم المؤسساتت ، حيث استفاداإلحصاءات في الدول العربية تقدما  ملحوظا  عرف مجال نشر 

الجديدة والبرمجيات المتعلقة بتبادل البيانات ونشرها وتصميم قواعد البيانات  ات التقنيةمن تطورالعربية 

ظام الخاص لنشر دول عربية تطبق معايير الن 6لفائدة المستعملين. واتضح من خالل االستبيان أن هناك 

البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث يتم اتباع دورية محددة لنشر أنواع البيانات وجدول زمني 

، في النقد العربية ووزارات المالية واألجهزة اإلحصائية اتمعلن للنشر من قبل البنوك المركزية ومؤسس

( e-GDDS) ايير النظام العام المعزز لنشر البياناتتطبيق معاستكمال حين تسعى الدول العربية األخرى إلى 

 (،SDDSاالنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات )تتطلع إلى عدد من هذه الدول و

 

عظم توفير لى عمل عالمشاركة في االستبيان لديها خطة لتطوير نشر اإلحصاءات، وت اإلحصائية المؤسسات م 

بيانات عبر تقنيات تسمح للمستفيد الوصول إليها بسهولة ومرونة أكثر وضمان دورية وحداثة النشر وتطوير 

 لكترونية للمؤسسات اإلحصائية العربية. قواعد البيانات والعمل على تحديث المواقع اإل

 

العربية مقترحات لتطوير نشر  اإلحصائية قدمت بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد وبعض األجهزة

 للبياناتلمنتجة ااإلحصائية  المؤسساتتظافر الجهود والتنسيق فيما بين مختلف  تتعلق بضرورةاإلحصاءات 

 الدولية لنشر البيانات. فاهيم وشفافية المناهج مع االلتزام باحترام المعاييرالمفي توحيد االقتصادية والمالية 

خالل تنظيم  من، وضع برنامج للمساعدة التقنية بالتعاون مع صندوق النقد الدوليأشارت كذلك إلى أهمية 

والنقدية، إضافة إلى تقديم المعونة الفنية  دورات تدريبية حول دالئل إعداد اإلحصاءات االقتصادية والمالية

الدول مكن ت، التي اإلحصائية الصادرة عن صندوق النقد الدوليقييم مدى التقيد بالمعايير والقواعد تستهدف ت
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فتح المجال لتبادل التجارب واالستفادة من البلدان و SDDS نظاملى إ( -GDDS e ) االنتقال من نظام من

المعيار الخاص لنشر البيانات وخاصة عبر ورشات عمل متخصصة حسب قطاعات العربية المشتركة في 

 .SDDSالبيانات اإلحصائية المدرجة في 
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 االستبيان اً: خامس

 

 

 

 

 

 

 

 مبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" 

 

 

  

SDDS

 

 

 

 

 

 

 

2019  

                                                 
11SDDS: Special Data Dissemination System  
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 مقدمة

 

س لمبادرة اإلحصاءات العربية "عربستات" الذي سيعقد في أبو داسفي إطار التحضير لالجتماع ال

أعد صندوق النقد العربي ، وتنفيذا  لتوصيات اللجنة الفنية للمبادرة، 2019نوفمبر  7-6ظبي يومي 

بيانات نشر الل الخاص مانظتجارب الدول العربية التي طبقت العلى لتعرف ا  لغرض ااستبيان

(SDDS الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى رصد أهم استعدادات باقي الدول العربية )

 . من أجل تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات

نظام الخاص لنشر البيانات، يتكون االستبيان من أسئلة حول المرحلة التحضيرية لتطبيق معايير ال

وأنواع البيانات المعنية بالنشر ومميزاتها، والتقنيات المستخدمة في نشر البيانات على البوابة 

لكترونية لصندوق النقد الدولي، كما يتطرق االستبيان إلى آفاق التطوير في هذا المجال. سيتم إعداد إلا

 ع السادس للجنة الفنية لمبادرة "عربستات".تقرير حول نتائج االستبيان وعرضه خالل االجتما

يتطلع صندوق النقد العربي إلى تعاونكم على استيفاء االستبيان، وإعادته إلى قسم اإلحصاء بالدائرة 

 لكترونيإلعلى البريد ا 2019 إبريل 30صندوق في موعد أقصاه الاالقتصادية والفنية في 

STAT@amfad.org.ae. 

 

 تعاونكم.شاكرين لكم حسن 

 
 

أمانة اللجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية 
 "عربستات"

 النقد العربيصندوق 
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   المؤسسة: سما

   :العنوان

   :الشخص المسؤول عن استيفاء االستبيان سما

   :المسمى الوظيفي

   الثابت: الهاتف

  الجوال: الهاتف

   :الفاكس

   :لكتروني الرسميإلالبريد ا

  

 :إلى العنوان التالي 2019إبريل  30ه يرجى التكرم بإرسال االستبيان في موعد أقصا
 

 
 قسم اإلحصاء

 الدائرة االقتصادية والفنية

 صندوق النقد العربي
 

 2818صندوق البريد 
 اإلمارات العربية المتحدةدولة  -ابوظبي 

 0097126171460الهاتف: 
 0097126326454الفاكس: 

 STAT@amfad.org.aeبريد الكتروني: 
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     (SDDS) متطلبات تطبيق النظام الخاص لنشر البيانات والً:أ

  النظام الخاص لنشر البيانات مت إلىضعربية التي انالدول لبالنسبة ل .1  

 التي أنجزتها مؤسستكم لالنضمام إلى النظام الخاص لنشر البيانات؟  المتطلباتما أهم .1

 أنواع البيانات اإلحصائية والنقدية والمالية المنشورة. •

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (.SDDSتطبيق دورية البيانات وتاريخ نشرها حسب نظام ) •

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.Metadataتعريف البيانات المنشورة ) •

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

كيف تم التنسيق مع المؤسسات اإلحصائية الوطنية األخرى العتماد معايير النشر للنظام . 2.1

SDDS؟ 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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ما التحديات التي واجهت مؤسستكم في توفير البيانات اإلحصائية حسب الدورية المطلوبة . 3.1

 واإلجراءات المتخذة لمواجهة التحديات؟ وحسب جدول زمني محدد؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 النظام الخاص لنشر البيانات إلىلم تنظم بعد عربية التي الدول لبالنسبة ل .2  

 ؟ ومنها:(e-GDDSالنظام العام لنشر البيانات ) متطلباتهل قامت مؤسستكم بإنجاز . 1.2

 أنواع البيانات اإلحصائية والنقدية والمالية المنشورة؟ •

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟(e-GDDSتطبيق دورية البيانات وتاريخ نشرها حسب نظام ) •

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

        

 (؟SDDSالنظام الخاص لنشر البيانات ) هل لدى مؤسستكم خطة عمل الستكمال متطلبات. 2.2

نعم                  ال                                                         

 

 في صورة الجواب بنعم، يرجى ذكر أبرز مالمح الخطة؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 طبيعة البيانات المطلوبة وأساليب النشرثانياً: 

 SDDSحسب نظام القطاع الحقيقي  إحصاءات .1

 

 SDDSم نظاحسب مالية الحكومة  إحصاءات .2

 

 

 تاريخ النشر الدورية مطلوبة الأنواع البيانات 

توفر وصف 

للبيانات 

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

  الحسابات القومية

 

 )الناتج المحلي اإلجمالي(

    

     الناتج المحلي اإلجمالي الربعي  -   

     السنوي                الناتج المحلي اإلجمالي -   

     مؤشر اإلنتاج الصناعي

     مؤشرات العمالة

عدد السكان النشيطين  -      

 المشتغلين المحلي اإلجمالي الربعي 

    

     معدل البطالة السنوي               -       

     مؤشر األجور والرواتب-       

     ات األسعار مؤشر 

     أسعار المستهلكينمؤشر 

      أسعار االنتاج مؤشر

 تاريخ النشر الدورية مطلوبة الأنواع البيانات 

توفر وصف 

للبيانات 

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

 لعمليات المالية للحكومة العامةا

 اإلجمالي()الناتج المحلي 

    

     اإليرادات -      

     النفقات                -       

       )فائض/عجز(    الرصيد-       

     لتمويلا-       

     التمويل الداخلي -         

     التمويل الخارجي           -          

     مركزيةلعمليات المالية للحكومة الا

     اإليرادات -      

     النفقات الجارية                  -      

منها: فوائد الدين                 

 الداخلي

    

فوائد الدين                        

 الخارجي

    



 

24 

 

 

 )تابع( SDDSم نظاحسب مالية الحكومة  إحصاءات .3

 

 

 غطي سنة أو أقل.قصير األجل يعام *: الدين ال
 سنة.أكثر من غطي األجل ي العام طويل**: الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشرتاريخ  الدورية  مطلوبة الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

       )فائض/عجز(         الرصيد-       

     صافي التمويل الداخلي -        

     صافي التمويل الخارجي            -        

     مركزيةللحكومة الدين العام لا -

     أجله:الدين القائم حسب -أ

     الدين العام الداخلي قصير االجل*-    

الدين العام الداخلي طويل -    

 االجل**

    

الدين العام الخارجي قصير -    

 االجل*

    

الدين العام الخارجي طويل -    

 االجل**

    

     الدين العام القائمإجمالي -    

الدين العام الخارجي حسب -ب

 العمالت:

    

 الدوالر األمريكي -

-  

    

 أألورو -

- -- 

    

 يالين اليابان -

-  

    

     عمالت أخرى  -

     الدين العام المضمون من قبل الدولة-ج

     الدين الداخلي -           

     الدين الخارجي-           
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 SDDSم نظاحسب البيانات النقدية والمالية  .4

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ النشر الدورية  مطلوبة الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

        :مسح جهات تلقي الودائع-أ

M1 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

    

M2     

M3     

     صافي األصول األجنبية:    

     مطلوبات على غير المقيمين         

     خصوم لغير المقيمين         

     االئتمان المحلي   

     بنود أخرى    

     مسح للبنك المركزي -ب

     مطلوبات على غير المقيمين   

     خصوم لغير المقيمين   

     جهات تلقي الودائعمطلوبات على   

صافي مطلوبات على الحكومة  

 المركزية

    

 مطلوبات على قطاعات أخرى 

 

    

     القاعدة النقدية 

     بنود أخرى 

     أسعار الفائدة -ج

     أسعار الفائدة في السوق النقدي

     أسعار الفائدة على سندات الحكومة

     سوق األوراق المالية د مؤشر
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  SDDSحسب نظام القطاع الخارجي إحصاءات  .5

 تاريخ النشر الدورية  مطلوبة الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

      : ميزان المدفوعات-أ

 رصيد الحساب الجاري-

M2 

 

 

 

 

 

 

 

    

     الصادرات السلعية

     الواردات السلعية

     إيرادات الخدمات              

     نفقات الخدمات                 

     إيرادات الدخل األولي              

     نفقات الدخل األولي              

     إيرادات الدخل الثانوي              

     نفقات الدخل الثانوي               

     يرصيد الحساب الرأسمال-

     أصول            

     خصوم            

     يرصيد الحساب الرأسمال-

     االستثمار األجنبي المباشر          

     استثمارات الحافظة         

     المشتقات المالية         

     استثمارات أخرى               

     أصول أجنبية           

     صافي السهو أو الخطأ         

االحتياطي األجنبي والسيولة  -ب

  : بالعمالت األجنبية
    

     :االحتياطي األجنبي-   

     الذهب

 SDR     

            العمالت األجنبية 

وضع االحتياطي لدى صندوق النقد 

 الدولي

    

     (IIPوضع االستثمار الدولي ) -ج

     االستثمارات المباشرة-

     األصول

     الخصوم
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 تاريخ النشر الدورية  مطلوبة )تابع( الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

     استثمارات الحافظة-

     األصول

     الخصوم

     القروض-

     األصول

     الخصوم

     االحتياطي األجنبي-

     صافي الوضع الخارجي-

     سعر الصرف-

     :الدين العام الخارجي -د

 لحكومة العامةا-   

 

    

     الدين قصير األجل-        

     أدوات السوق النقدي              

     القروض              

     االئتمان التجاري           

     خصوم الدين األخرى           

     الدين طويل األجل     -

      السندات            

     القروض              

     االئتمان التجاري           

     خصوم الدين األخرى           

 سلطات النقديةلالدين الخارجي ل- 

 
    

     الدين قصير األجل-        

     أدوات السوق النقدي              

     القروض              

     الودائع والعمالت           

     خصوم الدين األخرى           
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 تاريخ النشر الدورية  مطلوبة )تابع( الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

     الدين طويل األجل     -

      السندات            

     القروض              

     الودائع والعمالت            

     خصوم الدين األخرى           

 بنوكلالدين الخارجي ل-   

 

    

     الدين قصير األجل-        

     أدوات السوق النقدي              

     القروض              

     الودائع والعمالت            

     خصوم الدين األخرى           

     الدين طويل األجل     -

      السندات            

     القروض              

     الودائع والعمالت            

     خصوم الدين األخرى           

 الدين الخارجي لقطاعات أخرى- 

 

    

والدين  الشركات المملوكة للدولة-

 المضمون من قبل الدولة:
    

     الدين قصير األجل-        

     أدوات السوق النقدي              

     القروض              

     االئتمان التجاري            

     الودائع والعمالت            

     خصوم الدين األخرى           
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 تاريخ النشر الدورية  مطلوبة )تابع( الأنواع البيانات 

توفر وصف 

 للبيانات

(Metadata) 

مدى التقدم في انجاز 

 SDDSمتطلبات 

     الدين طويل األجل     -

      السندات            

     القروض              

     االئتمان التجاري            

     والعمالتالودائع             

     خصوم الدين األخرى           

الدين الخارجي الخاص غير -

 المضمون من قبل الدولة:
    

     الدين قصير األجل-        

     أدوات السوق النقدي              

     القروض              

     االئتمان التجاري            

     والعمالتالودائع             

     خصوم الدين األخرى           

     الدين طويل األجل     -

      السندات            

     القروض              

     االئتمان التجاري            

     الودائع والعمالت            

     خصوم الدين األخرى           

المرتبط باالستثمار الدين الخارجي -

 :راألجنبي المباش
    

خصوم الدين المرتبطة باالستثمار 

 المباشر

    

     الدين الخارجيإجمالي - 

     عدد السكان -
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 لكترونية لصندوق النقد الدولي؟إلالبوابة ا علىفي نشر البيانات لديكم ما التقنية المعتمدة  .6

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

هل قامت مؤسستكم بتنظيم برنامج تدريبي أو ورش عمل بمساعدة صندوق النقد الدولي أو جهة  .7

 ؟SDDSأخرى حول استعدادات تطبيق نظام 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

ماهي أبرز التحديات التي تواجه مؤسستكم بخصوص االلتزام بمعايير النظام الخاص لنشر  .8

 ؟البيانات

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
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نضمام مالحظات أخرى تمكن حسب وجهة نظركم من تسهيل االمقترحات أو رجى تقديم أية ي .9

 إلى النظام الخاص لنشر البيانات؟

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

 
                                                      

 

 .حسن تعاونكم في تعبئة االستبيانمع الشكر على      

 
 صندوق النقد العربي                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


